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1. Ocorreu altera~ao dos objetivos propostos/aprovados?
CasoSIM, comentar:
Nao ocorreu nenhuma altera~ao dos objetivos propostos e/ou aprovados no projeto
relativo ao 14QSimposio Internacional de Esquistossomose.

2. Indlque a taxa percentual (0 -100) de sucesso do projeto (objetivos
alcan~ados/objetivos propostos) em rela~ao ao cronograma da pro posta.
Justifique

o percentual de sucesso do evento pode ser considerado de 100% uma vez que todos os
objetivos/atividades previstos no cronograma proposto foram alcan~ados de forma satisfatoria.

Um resumo das atividades do 14QSimposio Internacional de Esquistossomose, realizadas
entre os dias 09 e 11 de agosto de 2015 nos permite afirmar que 0 balan~o dos objetivos
propostos/alcan~ados foi extremamente positivo. A programa~ao em anexo (DOCUMENTO 1),
a lista de presen~a dos participantes (documento que consta da presta~ao de contas do
evento), bem como a descri~ao resumida das atividades no Item 3 deste relatorio mostram 0

efetivo cumprimento dos objetivos propostos no projeto.
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3. As atividades previstas foram cumpridas?

Sim, todas as atividades previstas no 14QSimposio foram cumpridas. Com efeito, entre
os dias 09 e 11 /08/2015 foram realizados as seguintes atividades tecnico-cientrficas: a} seis
cursos de curta dura~ao com aulas proferidas por 10 diferentes pesquisadores com experiencia
nos temas abordados; b} 10 mesas redondas nas quais 34 pesquisadores nacionais e
estrangeiros apresentaram e discutiram os resultados de suas pesquisas desenvolvidas em
diferentes areas endemicas no mundo; c} oito conferencias abordando diferentes e
importantes temas como as perspectivas de controle e elimina~ao da esquistossomose no
Brasil, tratamento, patologia, avalia~ao de metodos diagnosticos, administra~ao do tratamento
em massa na Africa, genetica de popula~oes dos hospedeiros intermediarios e do S. manson;; d}
quatro sessoes de temas livres onde os resultados de 32 trabalhos abrangendo as principais
temas/areas de conhecimento para a gera~ao de pesquisa, visando 0 controle da
esquistossomose e e} duas sessoes de posters cada uma delas com 15 banners de trabalhos
expostos para discussao e troca de experiencias entre os autores e os participantes do evento.

A melhor tese de doutorado e disserta~ao de mestrado sobre esquistossomose
defendidas nos dois ultimos anos foram premiadas no primeiro dia do evento (DOCUMENTO 2
em anexo).

Homenagens aos colegas Lester Chitsulo (OMS), Ronaldo dos Santos Amaral (SVS/MS) e
Zilton de Araujo Andrade (CPqGM/Fiocruz) foram realizadas com entrega de medalha em
cerimonia de abertura em reconhecimento as suas relevantes contribui~oes ao controle da
esquistossomose no mundo, no Brasil e a pesquisa academica sobre a patologia da
esquistossomose, respectivamente.

4. 05 resultados previstos foram alcan~ados? Quais os meios de verifica~ao?

Sim. A realiza~ao desta 14!! edi~ao do Simposio oportunizou a forma~ao de novas
parcerias cientrficas e fortaleceu 0 compromisso entre pesquisadores brasileiros que atuam em
pesquisa, desenvolvimento tecnologico e controle da esquistossomose e os formuladores de
politicas do Ministerio da Saude no sentido de unir esfor~os para 0 alcance da elimina~ao da
doenc;a como problema de saude publica. Alem disso, houve uma intensa troca de experiencias
com colegas estrangeiros cujos esfor~os tambem se somam aos nossos na busca de
soIUl;oes/estrategias de controle/eliminac;ao que possam dar sustentabilidade as muitas
iniciativas desenvolvidas em diferentes areas endemicas do pars e no mundo. A maioria das
iniciativas implementadas por colegas estrangeiros sao desenvolvidas nos parses endemicos do
continente africa no onde a situa~ao da endemia se perpetua de forma bastante problematica.

Alem da rica discussao gerada apos cada sessao de trabalho, outra forma de
avaliar/verificac;ao 0 alcance dos resultados previstos foi 0 numero expressivo de manifestac;oes
enviadas apos 0 termino do evento, via email.porvarioscolegasparaosorganizadores.Um
resumo de algumas manifestac;oes consta no DOCUMENTO 3 (em anexo) deste relatorio.



s. Relacione os fatores positivos e negativos e como eles tem contribuido ou dificultado
na execu~ao do projeto

o Simposio Internacional sobre Esquistossomose e 0 unico evento cientifico no mundo
dedicado exclusivamente a pesquisa, inova~ao, desenvolvimento tecnologico e controle da
esquistossomose. Desde sua primeira edi~ao, realizada em 1987, tem sido crescente a
participa~ao de pesquisadores tantos nacionais quanto estrangeiros, 0 que tem contribufdo
para uma rica troca de experiencias e parcerias, gerando um impacto concreto sobre 0 controle
da endemia. Ja na sua 1411 edi~ao, 0 Evento continua contribuindo significativamente para
fomentar a discussao dos avan~os no conhecimento sobre a doen~a e para 0 aprimoramento e
consolida~ao de metodos/ferramentas/procedimentos ja existentes. Historicamente 0 evento
envolve cerca de 300 participantes, entre cientistas, profissionais da saude, alunos de
gradua~ao e pos-gradua!;ao, 0 que mantem 0 cicio virtuoso de forma!;ao de novas gera!;oes.
Essessao uns dos muitos fatores positiv~s que tern contribufdo para a execu~ao do evento ao
longo dos quase 30 anos de sua existencia.

Um fator que dificultou a execu~ao or~amentaria do recurso repassado para 0 evento
foi a adesao da Fiocruz na greve dos servidores publicos. Apos a aprova~ao da verba pela OPAS
em 09/07/2015, 0 repasse chegou efetivamente na conta para inicio dos gastos, no dia
15/07/2015. A necessidade de fazer a cota~ao de pre~os em tres fornecedores diferentes fez
com que 0 tempo ficasse ainda mais curto, fazendo com que os fornecedores nao tivessem
tempo habil para 0 fornecimento da quanti dade necessaria e para entrega de parte do material
de consumo previsto no projeto. Por essa razao, na presta~ao de contas havera devolu~ao de
verba do item material de consumo.

o cancelamento da passagem aerea da colega africana Pauline NM Mwinzi, PhD - Chief
Research Officer, Neglected Tropical Diseases Research Unit, Kenya Medical Research Institute,
gerou um problema para a presta~ao de contas. 0 fato nao teve impacto na execu~ao das
atividades cientificas do Simposio, ja que a palestra da Dra Pauline foi apresentada por um
colega do seu grupo de pesquisa. Porem, como a passagem aerea foi comprada, mas nao foi
utilizada, a regra da OPAS exige a devolu~ao do valor na presta~ao de contas, 0 que nao
estamos tendo exito. A justificativa da Dra Paulini NM Mwinzi para 0 cancelamento de sua
participa~ao no evento foi inserida no respectivo relatorio de viagem, junto com 0 historico de
e-mails solicitando 0 reembolso da referida ssa m.

6. Em caso de haver publica~ao como resultado, favor anexar uma via.
Como nao houve elabora~ao de livro com os resumos das palestras apresentadas, eles
serao disponibilizados no site do Programa Integrado de Esquistossomose da Fiocruz
(PIDE/Fiocruz) para acesso livre de todos os interessados.
Link do site:

Avalie as perspectivas de impacto do projeto

o Simposio foi realizado conforme programa~ao em anexo, contando com oito cursos, nove
conferencias, nove mesas redondas e quatro sessoes de temas livres e apresenta~ao de



posteres.

Cerca de 300 participantes estiveram presentes (ver listas de presen~a do evento) entre
pesquisadores, estudantes e gestores da area de saude. Destacamos a participa~ao de 17
colegas estrangeiros oriundos dos Estados Unidos, Europa, Africa e Asia que realizaram
conferencias, palestras e participaram das discuss5es geradas nas diferentes mesas redondas e
temas livres.

Durante 0 Simposio foram apresentados os dados mais recentes sobre controle e
preven~ao da esquistossomose no Brasil, na Africa e na Asia, padroniza~ao e valida~ao dos
testes para diagnostico para serem utilizados nas areas com baixa prevalencia e baixa
intensidade de infec~ao. Um importante avan~o para 0 controle/elimina~ao tern sido 0

desenvolvimento da formula~ao pediatrica do praziquantel, cujas novidades foram
apresentadas por membros do Consorcio Praziquantel Pediatrico, parceria publico-privada
internacional sem fins lucrativos com a participa~ao das empresas Merck, Astella,
Farmanguinhos-Fiocruz, Swiss TPH, Escola de Medicina Tropical de Liverpool na Inglaterra,
volta do para desenvolver e fornecer uma formula~ao pediatrica do farmaco com eficacia e
seguran~a para tratar crian~as em idade escolar.

Foram apresentados ainda os resultados das pesquisas para identifica~ao de novos
antlgenos com potencial diagnostico e de vacina e os estudos sobre as atividades de educa~ao,
comunica~ao e informa~ao utilizadas no controle e preven~ao da esquistossomose, cuja
discussao da (/Educa~ao, Informa~ao e Comunica~ao" culminou na proposta de criar um grupo
de educa~ao em saude com a expertise acumulada de pesquisadores da Fiocruz associados a
colegas externos para integrar os diferentes estudos de campo e avaliar estrategias educativas
como ferramentas efetivas para fortalecer as a~5es de controle e elimina~ao da endemia;
captar recursos junto as agencias de fomentos; ser referencia no tema. A proposta incluiu dar
ao grupo em forma~ao 0 nome "Virginia Schall" em homenagem e reconhecimento a
importante, rica e pioneira trajetoria da colega no tema.

Os dados apresentados nas diferentes atividades do Simposio demonstram que ate 0

momenta tivemos uma melhoria com rela~ao ao controle da esquistossomose no Brasil.
Podemos citar que conseguimos a redu~ao da prevalencia, da intensidade de infec~ao e das
formas graves nas areas endemicas. Entretanto, ainda temos muito a fazer para alcan~armos
nosso maior objetivo que e a elimina~ao da esquistossomose. Para atingir este objetivo, temos
que superar alguns desafios. Entre eles podemos citar:

1- Manter a vigilancia nas areas endemicas previamente conhecidas e nas novas areas
decorrentes da transi~ao demogratica. Tem-se identificado novos focos de transmissao
em consequencia da intensa transi~ao demogratica da zona rural e das pequenas
cidades do interior para os grandes centr~s urbanos.
- Nas areas abordadas acima, identificar a presen~a de caramujos e realizar exames
periodicos para detec~ao de casos. Devemos realizar pesquisas operacionais para
identificar abordagem ideal para a administra~ao e distribui~ao de praziquantel
utilizando ferramentas tais como GISe estudos de genetica populacional.

2- Identifica~ao de casos em areas com baixa prevalencia.



- Para alcan~armos este objetivo ainda necessitamos de estudos para desenvolver,
padronizar e validar testes diagnosticos com maior sensibilidade.

3- Desenvolvimento de formula~oes pedicltricas para tratamento das crian~as infectadas.
- A utiliza~ao dos comprimidos na forma atual dificulta 0 tratamento das crian~as e
consequentemente, 0 controle da esquistossomose.
Nesse Simposio foram apresentados os dados das pesquisas sobre 0 desenvolvimento
de uma formula~ao pedicHrica com maior eficacia e menor efeito colateral que esta
sendo desenvolvida pelo Consorcio acima referido.
- Sugerimos a realiza~ao de um estudo multicentrico no Brasil para avaliar a nova
formula~ao.

4- No momento, so dispomos de duas drogas, (oxamniquine e praziquantel) para 0

tratamento da esquistossomose, com risco do aparecimento de vermes resistentes.
Desta forma, e imperativo estimular as pesquisas que contribuam para identifica~ao de
novas drogas.

5- Ainda nao dispomos de uma vacina.
- Apesar da existencia atual de antfgenos candidatos a vacina, devemos continuar a
estimular as pesquisas para 0 desenvolvimento de uma vacina eficaz.

6- Por ultimo, 0 mais importante, prover as comunidades com boa infraestrutura,
incluindo: saneamento, com rede de esgoto adequada, oferta de agua potavel,
educa~ao e informa~ao.

Avalie os resultados obtidos

o Simposio foi realizado conforme programa~ao em anexo, contando com oito cursos,
nove conferencias, nove mesas redondas e quatro sessoes de temas livres e apresenta~ao de
posteres.

Estiveram presentes cerca de 300 participantes entre pesquisadores, estudantes e
gestores da area de saude. Destacamos a participa~ao de 17 colegas estrangeiros oriundos dos
Estados Unidos, Europa, Africa e Asia que realizaram conferencias e palestras e apresentaram
trabalhos.

Durante 0 Simposio foram apresentados os dados mais recentes sobre controle e
preven~ao da esquistossomose no Brasil, na Africa e na Asia, desenvolvimento da formula~ao
pediatrica do praziquantel, padroniza~ao e valida~ao dos testes para diagnostico para serem
utilizados ras areas com baixa prevalencia e baixa intensidade de infec~ao.



Novas redes de colabora.;:5es cientlficas foram oportunizadas, ah~m de fortalecidas as
redes ja existentes. A participa.;:ao de cientistas com diferentes forma.;:5es, experiencias de
desenvolvimentos de pesquisas de campo em varias areas endemicas do mundo enriqueceu as
discuss5es e gerou uma profunda e rica troca de conhecimentos que somadas fortalecerao as
a.;:5esde controle e/ou elimina.;:ao da esquistossomose.

Apresentar a avalia~ao final resumida do desempenho do projeto.

Finalmente, 0 Simposio proporcionou a oportunidade singular de ter em urn mesmo
momenta a presen.;:a dos mais destacados cientistas brasileiros e estrangeiros, bern como
gestores de saude trabalhando com 0 tema da esquistossomose para troca de experiencias,
fortalecendo as parcerias em andamento e estabelecendo novas parcerias que poderao gerar
resultados que apoiem as tomadas de decis5es pollticas para alcan.;:armos a elimina.;:ao da
esquistossomose.

Queremos agradecer 0 apoio recebido pela Coordena.;:ao de Hansenlase e Doen.;:asem
Elimina.;:ao da Secreta ria de Vigilancia em Saude do Ministerio Saude e da OPASque permitiu a
realiza.;:aoda 14Qedi.;:ao do Simposio em Salvador, Bahia, fortalecendo assim a parceria entre os
gestores de polfticas de saude e os pesquisadores dedicados a pesquisa, desenvolvimento
tecnologico e controle, ambos demonstrando grande compromisso com as popula.;:5es
negligenc1adas que mais sofrem com as doen~as negligenciadas como a esquistossomose.
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